
    

Oldenzaal, Dinkelland, Losser en Tubbergen

NIEUWSBRIEF    afdeling Noord-Oost Twente

In deze editie 

Een bloedhete zomer.....  

Ledenconsulatie 
Rapport Johan Remkes, ‘Wat wel kan’ 

Voorwoord

BBQ  

Onze afdeling wordt mede ondersteund door de volgende bedrijven:

Het hoge woord is eruit.

Een nieuwe minister op de maandag gepresenteerd, het rapport van Remkes op woensdag 
gepresenteerd. Twee zaken waar iedereen op de een of andere manier vast naar uit gekek-
en heeft. Maar ook vogelgriep bij ons in de afdeling en dus direct allerlei beperkingen voor 
leden van ons. En eindelijk regen op het land. De afgelopen tijd was er van alles wel wat. 
Dat merkten wij in het bestuur ook. De eerste vergadering na de zomerstop was dan ook 
een langere zit dan anders, maar allerlei punten zijn de vergadering weer gepasseerd. En 
zoals ik eerder schreef, er komt nog veel op ons boerenerf af dit najaar. 

De vogelgriep met de beperkingen voor onze leden in deze afdeling (tijdens het schrijven 
komt er net bericht binnen van een landelijke ophokplicht) is wederom een zware domper 
voor de pluimveehouders. Vanuit onze kant veel sterkte gewenst en als wij wat kunnen 
betekenen, dan horen wij het graag.  In ons bestuur hebben wij momenteel geen 
portefeuillehouder Pluimveehouderij. Mocht er zich iemand geroepen voelen om 
ons bestuur op met name dit dossier te komen versterken dan horen wij dit graag. Toen de 
uitbraak bekend werd, was het voor ons lastig schakelen om snel de juist informatie te ver-
krijgen en daaruit bleek het gemis van een portefeuillehouder op dit dossier eens te meer.

De nieuwe minister Piet Adema, kan direct goed aan de slag. Maandag benoemd, woens-
dag het rapport van Remkes uitgereikt krijgen getiteld; “Wat wel kan” Een rapport met 
aanbevelingen hoe het verder zou moeten om uit de impasse van Stikstof te komen.  
Op 14 oktober komt het kabinet met een reactie hierop.  

Maar natuurlijk zien wij jullie ook op onze Boerendag op 2 november aanstaande.  
 

Met vriendelijke groet, Martin Oldenhof 06-23102783

    

Bestuursvergadering  
26 september 

Stikstof en de plannen van de Regering 
Wat zal Remkes presenteren op 5 oktober. Dat houdt de gemoederen bezig. En hoe vinden wij 
dat LTO Nederland daar op moet reageren.  
 
GGA 
Met regelmaat laten we ons bijpraten samen met een groot aantal deelnemers van de werk-
groep GGA door onafhankelijk landbouwadviseur Michiel Sybersma. Ook is er onderzocht of 
het Sallands model iets zou kunnen zijn voor Twente. Maar zolang er geen borging is, heeft ons 
inziens een dergelijk model geen zin.  
 
Jaaragenda 
Nu corona zo goed als voorbij is, is het weer nodig om elkaar te zien en te spreken. We gaan 
dan ook een mooi en informatief jaarprogramma opstellen. De boerendag en de film komen 
terug. Maar ook de jongerenbijeenkomst, de melkveebijeenkomst en een informatieve avond. 
Daarnaast zal in 2023 de jaarvergadering ook weer fysiek plaatsvinden.  

FIETSTOCHT 
TUBBERGEN

VERGADERING 

Wat is er besproken 
 

Terinzagelegging Provinciaal Inpassingsplan Agelerbroek en Voltherbroek 
 
Gedeputeerde Staten hebben op 28 juni 2022 het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) 
voor de Natura 2000-deelgebieden Agelerbroek en Voltherbroek vastgesteld. Het ont-
werp-PIP inclusief bijlagen ligt ter inzage van  
 
dinsdag 6 september tot en met maandag 17 oktober 2022. 
 
 
 
Meer info klik hier..

VACANT 
Secretaris

Notuleren, mail, organiseren ledenavonden. Evt. nieuwsbrief opstellen, bijhouden website en facebooksite (social media) 

 

VACANT 
Vice-voorzitter 

Ter ondersteuning van de voorzitter(s)  

 

VACANT 
Penningmeester 

Opstellen financiele kwartaal- en jaarrapportages en begroting. Tevens het verrichten van betalingen. Bijhouden van het 

kasboek. Het bestuur op de hoogte houden van de financiële gezondheid van de stichting.

 
VACANT 

Portefeuille Pluimveehouderij 
Contactpersoon pluimveehouderij, 

 

VACANT 
Algemene bestuursleden 

Portefeuille Markt & Media etc.

 
 - MELD JE AAN -

PIP 
ter 

 - inzage -

BOER’NDAG  

 
Tussentijds gaan we 

in gesprek met de 

familie Game  

en medewerkers 

van Trioliet 

 
 AANMELDING 

VERPLICHT 

voor 26 okt.

AANMELDEN VERPLICHT

x

 

TOONAANGEVENDE 
familiebedrijven’ 
 
Trioliet: voertechniek voor de veehouderij
Trioliet is een toonaangevend familiebedrijf dat zich bezighoudt met 
de ontwikkeling, productie en verkoop van machines en systemen 
voor het voeren van rundvee op veebedrijven.

DIJK59: familierestaurant
Met veel plezier zijn, Lucién en Leoni Game, eigenaar van restaurant 
DIJK59, voorheen Denekamperdijk 59, gelegen tussen Losser en 
De Lutte. Het horeca avontuur begonnen zij ooit met “Saksenstal 
Gerrit” in het grensdorp Overdinkel. Een uitslaande brand legde het 
fami-liebedrijf in 2012 echter in één dag plat. 
 

Programma Boerendag
11.45 uur: Inloop
12.00 uur: Stamppot-buffet
   DIJK59, Denekamperdijk 59, 7581 PX Losser
13.15 uur: Korte presentatie over levensloop fam. Game
13.45 uur: Uiterlijk vertrek naar Oldenzaal
14.00 uur:  Ontvangst en rondleiding  
  Trioliet, Kleibultweg 59, 7575 BW Oldenzaal
16.00 uur: Einde Boerendag 

Aanmelden uiterlijk woensdag 26 oktober via:  
of app of bel Miranda 06 -8340 1284 of  
Martin 06 – 2310 2783. (Vol=vol)

Geef het volgende bij de aanmelding aan:
a. Buffet en rondleiding Trioliet 
b. Alleen buffet
c. Alleen rondleiding Trioliet

Wat wel kan
Uit de impasse en een aanzet voor perspectief

5 oktober 2022

Johan Remkes

GEEF JE MENING 
voor agrarisch onder- 

nemers en hun omgeving 
 

LEDENCONSULTATIE 
RAPPORT REMKES

Beste leden 
Naar aanleiding van het zojuist verschenen rapport van 
Remkes start LTO een consultatie onder onze ruim 30.000 
leden.  
 
Ze zien enkele zware pijnpunten in het advies. Ze zijn daar-
bij met name zeer kritisch op de voorgestelde (vrijwillige) 
beëindiging tot 600 piekbelasters. Tegelijkertijd blijkt ook 
dat Remkes nadrukkelijk de inbreng van de sector heeft 
overgenomen in zijn kritiek op het kabinet. 
 
LTO vindt het belangrijk om te horen hoe u als lid tegen het 
advies van Remkes aankijkt. Daarom organiseren ze 6 ok-
tober om 20:00 uur een ledenwebinar. Hierin bespreken ze 
de uitkomsten van het advies uitvoeriger met u, en is er alle 
ruimte voor vragen en opmerkingen. 
 
Direct na het webinar start de ledenconsultatie. U ontvan-
gt hiervoor een deelnamelink via het emailadres dat bij uw 
regionale LTO bekend is.  
 
De uitslag van de raadpleging verwachten ze dinsdag a.s.
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NOVEMBER 

Boer’ndag

VACATURES 
Afdeling LTO Noord-Oost Twente 

 

  

Terinzagelegging addendum beheerplan Landgoederen Oldenzaal 
 
Op 5 juli 2022 hebben Gedeputeerde Staten voor vijf Natura 2000-beheerplannen een 
addendum (bijlage) vastgesteld. Het betreft beheerplannen die voor de volgende vijf Natura 
2000-gebieden zijn opgesteld, waaronder Landgoederen Oldenzaal 
  
U kunt vanaf dinsdag 6 september tot en met dinsdag 18 oktober 2022 de vijf addenda 
bekijken. In de periode van woensdag 7 september tot en met dinsdag 18 oktober 2022 
kunnen belanghebbenden en niet-belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend 
tegen de ontwerp-addenda in beroep gaan bij de rechtbank Overijssel. Daarna is nog hoger 
beroep mogelijk bij de Raad van State. 
 
Meer info klik hier..

Eindelijk kon het weer! Met de fiets de boer op en dan vanuit Albergen of Tubbergen.  
Het was prachtig en zonnig weer. De deelnemers hadden er ontzettend veel zin in.  
 
Bovendien kon het gesprek over de boerenproblematiek gevoerd worden met de 1.000 deel-
nemers. Er werden 5 boerenbedrijven bezocht waaronder Ons Boer’n Erf in Harbrinkhoek. 

Meer info:  
info@noord-oost-twente.ltonoord.nl 

of app of bel Miranda 06 -8340 1284 of  
Martin 06 – 2310 2783. 

 
 

Noteer  
in je agenda: 

 
15 maart 2023 

 
Ga stemmen! 

 
 
 

Waterschapsverkiezingen 
Vechtstromen beheert het water in het gebied van Haaks-
bergen tot Emmen en van Ommen tot de Duitse grens, zo’n 
225.000 hectare voor ruim 800.000 mensen. 
 
Eens in de vier jaar worden er daarom waterschapsver- 
kiezingen gehouden. Er wordt dan een nieuw waterschaps-
bestuur gekozen. Net als bij alle andere verkiezingen in 
Nederland krijgen alle inwoners van het waterschapsgebied 
boven de 18 jaar een oproep om te gaan stemmen. 
 
Meer info hier! 

Waterschapsverkiezingen & 
Provinciale verkiezingen 

Provinciale Staten verkiezingen 
In iedere provincie worden burgers vertegenwoordigd in het bestuur. Dit gebeurt via de Pro-
vinciale Staten. De Staten controleert het dagelijks bestuur van de provincie: het college van 
Gedeputeerde Staten. Dit college wordt benoemd door de Provinciale Staten.

De vergaderingen van zowel de Provinciale Staten als het dagelijks bestuur worden voor- 
gezeten door de commissaris van de Koning. 

De machtsverdeling binnen het provinciaal bestuur kan worden vergeleken met het lands-
bestuur. De Provinciale Staten zijn dan vergelijkbaar met de Tweede Kamer, terwijl het college 
van Gedeputeerde Staten enigszins lijkt op het kabinet. 
 
Meer info hier! 

25 augustus BBQ met 
Sjaak van der Tak  

Op donderdag 25 augustus waren wij voor onze barbecue avond te gast bij Loonbedrijf Pos-
tel in Tilligte. 
Als spreker was er onze landelijke voorzitter van LTO Nederlan, Sjaak van der Tak. Hij had 
een goed verhaal, hoe het allemaal gelopen was het afgelopen jaar, maar wist ook te vertellen, 
dat er nog veel ging komen.  
 
Onderweg naar de locatie rijdend door Noord Oost Twente viel hem ook op dat de 
agrarische bedrijven er goed uit zagen maar dat de gewassen er ook verdroogd uit zagen.  
 
Na afloop van zijn verhaal is Sjaak nog een lange tijd gebleven om met de aanwezige leden 
een gesprek te hebben over alles wat er speelde. Hij ging ook weg met een goed gevuld noti-
tieblok. 

Na afloop van Sjaak zijn betoog was er de mogelijkheid om onder begeleiding het vernieuwde 
Loonbedrijf te bezichtigen en de nieuwe werkplaats te bekijken. We willen Loonbedrijf Postel 
hartelijk danken voor het beschikbaar stellen van de locatie.  

Onze afdeling wordt mede ondersteund  
door de volgende bedrijven:

https://www.ltonoord.nl/regios-en-provincies/regio-oost/actueel/twee-stikstofvragenuurtjes-voor-overijssel-en-gelderland
https://www.overijssel.nl/loket/ter-inzage
https://www.lto.nl/lto-ledenconsultatie-naar-aanleiding-van-advies-remkes/
file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/Johan%20Remkes%20-%20Wat%20wel%20kan.pdf
https://www.overijssel.nl/loket/ter-inzage-zienswijz/terinzagelegging/terinzagelegging-vijf-natura-2000-beheerplannen/
https://www.overijssel.nl/loket/ter-inzage
https://www.vechtstromen.nl/bestuur/verkiezingen/
https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/provinciale-staten

